ZAPISNIK DVANAJSTE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v sredo 19.9.2018, v prostorih Tenis Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 10:00 uri.

Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, Andrej Kraševec, Miha Mlakar, Borut Urh in
Tomaž Berendijaš.
Odsotni člani strokovnega sveta: Marko Tkalec, David Lenar in Gregor Sok
Na seji je bil prisoten še Gregor Krušič

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov Strokovnega Sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc o izvajanju Programa mladinskih
reprezentanc za prvih devet mesecev v letu 2018 .
2. Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
3. Poročilo kapetan Fed Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019. (pripravi Kraševec Andrej)
4. Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2018 in plan 2019. (pripravi Miha Mlakar)
5. Razno

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc o izvajanju Programa mladinskih
reprezentanc za prvih devet mesecev v letu 2018 .
3. Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
4. Poročilo kapetan Fed Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019. (pripravi Kraševec Andrej)
5. Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2018 in plan 2019. (pripravi Miha Mlakar)
6. Razno«

ZA

6,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc za prvih devet mesecev leta 2018.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por poda poročilo o izvedbi Programa mladinskih
reprezentanc.
Program mladinskih reprezentanc se je v prvih devetih mesecih 2018 izvedel po
planu. Ker smo prejeli namenska finančna sredstva s strani ITF v znesku 7.500 USD
smo izvedli preko Programa tudi dodatne skupne odhode na mednarodna
tekmovanja v Nemčiji in Avstriji.
Tenis Slovenija je organizirala odhode na ekipna reprezentančna tekmovanja Summer
Cup, kjer smo dosegli sledeče rezultate:
- Fantje do 12. let 6. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
- Dekleta do 12. let 5. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
- Fantje do 14. let 4. mesto v kvalifikacijah od 10. držav
- Dekleta do 14. let 8. mesto v kvalifikacijah od 10. držav
- Fantje do 16. let 7. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
- Dekleta do 16. let 4. mesto v kvalifikacijah od 8. držav
Rezultati so bili pričakovani, razen v kategorijah deklice do 12. let , dečki do 14.let in
dekleta do 16. let, kjer smo pričakovali več.

Tenis Slovenija je organizirala odhode na posamična evropska prvenstva in dosegli
smo sledeče odmevne rezultate :
-

Evropsko prvenstvo do 16. let Moskva – uvrstitev na 9. mesto Živa Falkner
Evropsko prvenstvo do 16. let Moskva – bronasta medalja dvojica Klevišar-Falkner
Evropsko posamično prvenstvo do 18.let Klosters – 5. mesto Nika Radišič

.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

AD. 3) Dodelitev neposrednih finančnih sredstev za sofinanciranje programa mednarodnih
tekmovanj v mladinskih kategorijah.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por predlaga, da se na podlagi dobrih rezultatov in
mnenja Strokovnega sveta TZS dodeli sledeča finančna sredstva sledečim tekmovalcem:
-

-

Artnak Bor
2000 eur (na podlagi zmage na turnirju TE14 Barcelona)
Milič Ela
2000 eur (na podlagi zmage na turnirju TE12 Porto San Gorgio)
Planinšek Filip 1000 eur ( naš najboljše uvrščeni tekmovalec na lestvici ITF 18)
Nika Radišič
1000 eur ( 67. mesto na lestvici ITF in 5. mesto na evropskem
prvenstvu)
Falkner Živa
1000 eur ( 500 eur za medalja na Evropskem posamičnem
prvenstvu v dvojicah do 16.let – Moskva in 500 eur za 161.mesto na lestvici ITF
Juniors ter 9.mesto na EPP 16)
Klevišar Tjaša
500 eur ( medalja na Evropskem posamičnem prvenstvu v
dvojicah do 16.let – Moskva)

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje programa mednarodnih tekmovanj navedenih
tekmovalcev.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št. 3:
» Strokovni Svet TZS sprejme predlog dodelitve neposrednih finančnih sredstev navedenim tekmovalcem
iz proračuna mladinskih reprezentanc.«
ZA

6,
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Sklep je soglasno sprejet.

0,

VZDRŽANI

0

Ad. 4) Poročilo kapetan Fed Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019
Kapetan Fed Cup ekipe Andrej Kraševec seznani člane z poročilom za leto 2018 in načrtom za leto 2019.
Strokovni Svet na podlagi dejstva , da ima Slovenija že skoraj 4 igralke med najboljših 100 na lestvici
WTA, sklene, da potrebuje ženska Fed Cup ekipa maksimalno možno podporo s strani Tenis Slovenije.
Potrebno je narediti vse , da bodo naše najboljše tekmovalke na prihajajočem Fed Cupu nastopile.
Potrebno je zagotoviti logistično podporo s strani pisarne na tem tekmovanju ( na tekmovanje kot suport
za logistiko in ostale spremljajoče dogodke vedno potuje tudi direktor Tenis Slovenije).
Potrebna je izvedba ženskega WTA turnirja v letu 2019.

Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 5) Poročilo kapetan Davis Cup ekipe 2018 in plan za leto 2019.
Kapetan Miha Mlakar poda poročilo za leto 2018 in plan za leto 2019:
V letu 2019 se obeta kar nekaj sprememb v tekmovanju za Davisov pokal. Za Slovenijo te spremembe
pomenijo manjše stroške organizacije domačih dvobojev in možnost hitrejšega napredovanja v višjo
skupino tekmovanja za Davisov pokal.
V letu 2019 bomo reprezentanci za Davisov pokal pridružili ekipo »Mlada Davis Cup reprezentanca«. V
času domačih dvobojev se bodo naši mlajši tekmovalci pridružili pripravam ekipe za Davisov pokal.
Argentinski slovenec Tomaž Lipovšek Puches, ki je trenutno uvrščen na 214 mesto lestvice ATP v
dvojicah, je izrazil željo za nastop v dresu slovenske Davis Cup reprezentance.

Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 6) Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je zaključila z delom ob 12:00. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Kranj 20.9.2018

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

